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ВІДДАЛЕНІ РАДІОБІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ У ЩУРІВ
УНАСЛІДОК ОПРОМІНЕННЯ РАДІОІЗОТОПАМИ 131I IN UTERO
Вивчено віддалені радіобіологічні ефекти у самців щурів Вістар, внутрішньоутробно опромінених 131І у різні
періоди гестації. Установлено, що негативні наслідки опромінення 131І in utero у віддаленому періоді
проявляються порушеннями функціонування гіпофізарно-тиреоїдної ланки ендокринної регуляції, проантиоксидантної рівноваги, змінами в ліпідно-ліпопротеїдному спектрі сироватки крові. Після опромінення 131І
in utero впродовж усього терміну гестації виявлено дискоординацію у функціонуванні гіпофізарно-тиреоїдної
ланки ендокринної регуляції, порушення про-антиоксидантної рівноваги за рахунок підвищення інтенсивності
процесів ліпопероксидації та зниження активності ферментів антиоксидантного захисту, атерогенну
спрямованість змін ліпідно-ліпопротеїдного спектра. Опромінення 131І in utero впродовж третього триместру
гестації призвело до розвитку гіпотиреозу, змін про-антиоксидантної рівноваги за рахунок активації
антиоксидантного захисту, зниження концентрації основних класів ліпідів.
Ключові слова: щури Вістар, 131І, внутрішньоутробне опромінення, тиреоїдні гормони, ТБК-активні
продукти, супероксиддисмутаза, каталаза, ліпіди, ліпопротеїди.
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ОТДАЛЕННЫЕ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У КРЫС
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПАМИ 131I IN UTERO

Изучены отдаленные радиобиологические эффекты у самцов крыс, внутриутробно облученных 131I в разные
периоды гестации. Установлено, что негативные последствия облучения 131I in utero в отдаленном периоде
проявлялись в нарушении функционирования гипофизарно-тиреоидного звена эндокринной регуляции, проантиоксидантного равновесия, а также изменениями в липидно-липопротеидном спектре сыворотки крови.
После облучения 131I in utero в течение всего срока гестации выявлено дискоординацию в функционировании
гипофизарно-тиреоидного звена эндокринной регуляции, нарушение про-антиоксидантного равновесия за счет
повышения интенсивности процессов липопероксидации и снижения активности ферментов антиоксидантной
защиты, атерогенную направленность изменений липидно-липопротеидного спектра. Облучение 131І in utero в
течение третьего триместра гестации привело к развитию гипотиреоза, изменению про-антиоксидантного
равновесия за счет активации антиоксидантной защиты, снижения концентрации основных классов липидов.
Ключевые слова: крысы Вистар, 131І, внутриутробное облучение, тиреоидные гормоны, ТБК-активные
продукты, супероксиддисмутаза, каталаза, липиды, липопротеиды.
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LONG-TERM RADIOBIOLOGICAL EFFECTS IN RATS
AFTER EXPOSURE OF 131I IN UTERO

Remote radiobiological effects in male rats prenatally exposed by 131I in different periods of gestation were studied.
It was established that the negative effects of irradiation of 131I in utero in the distant period are manifested by disorders
of the functioning of the pituitary-thyroid link of endocrine regulation, pro-antioxidant equilibrium, changes in the lipid-

lipoprotein spectrum of blood serum. As a result of irradiation of 131I in utero throughout the period of gestation,
discoordination in the functioning of the pituitary-thyroid link of endocrine regulation, a violation of the pro-antioxidant
balance by increasing the intensity of lipoperoxidation processes and the activity reducing of enzymes of antioxidant
defense, the atherogenic orientation of changes in the lipid-lipoprotein spectrum was established. As a result of
irradiation by 131I in utero during the third trimester of gestation, the development of hypothyroidism, changes in proantioxidant balance due to the activation of antioxidant defense, and the reduction of the concentration of the main
classes of lipids have been established.
Keywords: rat Wistar, 131I, intrauterine irradiation, thyroid hormones, TBC-active products, superoxide dismutase,
catalase, lipids, lipoproteids.
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